
   Emulzní reaktivní těsnící hmota 

 Vhodná pro venkovní i vnitřní použití

 Lze zpracovat ručně

 Rychlá a efektivní oprava

 Zpracování za studena

 

VIALIT SOBĚSLAV spol. s.r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
www.vialit.cz \ info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za 
škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodných výběrem nepřebíráme žádnou 
zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.

REFUG   5 kg barel  

STUDENÁ ZÁLIVKA
NA SPÁRY

VE ZKRATCE

OBLASTI POUŽITÍ

Pro výplň spár, trhlin a spojů

Oprava spár podél povrchových armatur,
inženýrských sítí (poklopů, šoupat, vpustí)

Asfaltobetonové i cementobetonové 
povrchy

v 5 kg barelech.

http://www.vialit.cz
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Produkt Balení

Smíchat v barelu složku A 
a  složku B.

Míchat dokud nedojde k 
dokonalému spojení 
obou složek.

V l í t  směs  do  spáry. 
Proces tvrdnutí je velice 
rychlý.

Vyplněnou spáru lze 
z a r o v n a t  s t ě r k o u  a 
posypat pískem.

1 kg REFUG  zhruba na objem 1dm .

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  
  

  
  

REFUG  2k - Složka A + B
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PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU

SPOTŘEBA

ÚDAJE O PRODUKTU

 

VIALIT SOBĚSLAV spol. s.r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
www.vialit.cz \ info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za 
škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodných výběrem nepřebíráme žádnou 
zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.

STUDENÁ ZÁLIVKA
NA SPÁRY

REFUG   5 kg barel  

REFUG  je za studena zpracovatelná zálivková hmota určená k vyplnění 
trhlin a prasklin.

Spára musí být vyčištěna a zbavena prachu a nečistot. 

Vhodné je použití stlačeného vzduchu. Teplota během 

zpracování musí být nad 15°C.

Kód
produktu

U betonových spár se doporučuje před použitím 
zálivky povrch napenetrovat  (např. emulze 
VS60K).

Barvu spáry lze přizpůsobit použitím vhodného 
písku.

REFUG vyplní téměř všechny 
dutiny, přesto může být potřeba 
dodatečného prolití.

61000      4,5 kg + 0,5 kg     
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